
 

Kinderen en ICT  

Onze kinderen groeien op in een wereld die snel verandert. Computer, telefoon, tablet spelen 
daarin een belangrijke rol. Om u als ouders te helpen –samen met uw kind- een goede weg te 
vinden in de talloze mogelijkheden, schrijven wij maandelijks een artikel. Deze keer 
over………….. 

 

Google Santa Tracker 

Dit is al jaren dé kerstapp en dat zal 
zeker in 2020 niet anders zijn. 

Wat je krijgt: een kerstdorp dat 24 
december verandert in een 
trackingsysteem, waarmee de 
kerstman gevolgd kan worden op 
zijn reis over de hele wereld.  

De activiteiten waarmee de kinderen zich in het kerstdorp kunnen vermaken: leren coderen 
(programmeren) met de elfen van de kerstman, ontdekken hoe Kerst over de hele wereld 
gevierd wordt, een quiz over de tradities rondom de feestdagen, zelf tekenen, schilderen en 
ontwerpen, de kerstman veranderen door zijn baard te knippen, te kleuren en te föhnen, 
etc. 

Dit Google product probeert je natuurlijk te verleiden om andere Google producten te 
verbinden aan deze app. Advies: ga hier mediawijs mee om. Bekijk eerst wat er aan tips 
geboden wordt en bepaal (zo mogelijk met de kinderen) of je het zinvol vindt of niet. Zo 
leren de kinderen om niet zomaar alles goed te vinden, maar eerst kritisch te kijken naar wat 
hen voorgeschoteld wordt. 

De Santa Tracker is te vinden op: https://santatracker.google.com 

Veel kijk- en speelplezier gewenst, goede dagen en een zeer voorspoedig 2021! 

Redactie: ICT L&E 
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